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Yhdistyksen tarkoitus on vastustella kiliksi-
laisia eläinten rääkkäyksen tapoja ja erittäin vai-
kuttaa säälivää ja lempeää menettelemistä koti-
eläimiä kohtaan. Eläinten rääkkäyksenä pidetään.

a) jokaista eläimen väkivaltaista ponnistamista
yli sen voimien;

b) jokaista pahoin pitelemistä joko lyömällä
ja pieksämällä, nälällä ja janolla taikka muulla pa-
hanilkisyydestä, huolimattomuudesta tahi kevytmie-
lisyydestä lähtevällä julmuudella; sekä

c) eläinten tappamiBta BemmoiBel!a tavalla
joka tarneettoinaBti liBää lieiään Käl»imiBtänBl>,.

vaikutuB ala on Bavonlinnan kau»
punki ynnä liantaBalmen kinlaknnta eäellvttämvk-
-Bellä vncliBtvkB6n inuiBBa BeuäuiBBa aBuvien jäBonten
vaikuttavan Bamaan Buuntaau.

§ 3.
jäBen on velvollinen K)'kvnBä mu-

kaan eäiztämään Ben tarkoita neriä;
a) omalla eBimerkillä Bekä valiBtamiLella, nsu-

voilla tani valoitukBilli>,;



d) levittymällä tarkoituksen mukaisia kirjoja;
с) antamalla yhdistyksen toimikunnalle tie-

toja paikkakunnallisista oloista ja tavoista, jotka
vaikuttavat eläinten kohtelemiseen;

d) semmoisia eläinten rääkkäyksen tapauk-
sissa, jolloin voimassa oleva laki rikotaan, joko itse
saattamalla ne kanteen alle taikka ilmoittamalla
asianomaiselle poliisille taikka myöskin yhdistyksen
toimikunnalle, jotta toimikunta voi ryhtyä semmoi-
seen toimeen, jonka se katsoo tarpeelliseksi; sekä

e) muuten edistämälläyhdistyksen harrastuksia.

Jokainen hyvämaineinen yhteiskunnan jäsen
on oikeutettu pääsemään osalliseksi yhdistykseen
ja semmoisessa tapauksessa velvollinen yhdistyksen
kassaan maksamaan vuotuisen maksun, nainen 1 ja
mies 2 markkaa. Vapaehtoisia apuja otetaan vas-
taan kiitollisuudella.

8e joka kerrassaan makBaa nainen 5 ja mies
10 markkaa, on vastaisuuäeksi vapaa vuasimak-
«uista, jota paitsi vuosi maksuja kymmenen vuotta
suorittaneet sittemin pääsevät ikäkauäeksoen va»
paaksi vuosimaksuista.

Varattomia denkilöitä, jotka ovat eciistäneet
vnäistvksen tarkoituksia ja taitavat tenää vliäis-
tvkselle erinomaista nvötvä, saapi toimikunta ottaa
vdäistvksesn maksuvapaina jäseninä, jonka onessa
Mäistvs voi kunnia jäsenekseen muualta kutsua
vlläistvksen tarkoitusta karrastavia henkilöitä.



б

Jäsen, joka on rikkonut, näitä sääntöjä vas-
taan, olkoon yhdistyksestä eroitettu. Se, joka vii-
meistäänkin vuosikokouksessa ei ole suorittanut
edellistä vuosi maksua, katsotaan yhdistykseen ei
kuuluvaksi, vaan jos maksu velvollinen, joka on lai-
minlyönyt suorittaa vuosimaksunsa, jälkeenpäin
kuitenkin sitä maksaa, on hän katsottava yhdistyk-
seen kuuluvana ja hyväksi luetaan hänelle edelliset
suorittamansa maksut.

Yhdistyksen asioita hoitaa toimikunta, johon
kuuluu yksi jäsen kustakin yhdistyksen vaikutuspii-
riin kuuluvasta kunnasta, paitsi Savonlinnan kau-
pungista ja Säämingin pitäjästä, joista yhdistyksen
vaikutus piirin keskipisteesen kuuluvina toimikun-
taan valitaan, Savonlinnasta kaksi ja Säämingistä
myös kaksi jäsentä sekä sitä paitsi Savonlinnasta
neljä varajäsentä. Tämän toimikunnan, joka kes-
kuudestaan määrää puheenjohtajan, kassan hoitajan
ja sihteerin, valitsee yhdistys kolmeksi vuodeksi.

§ 7.
Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsu-

muksesta ja on päätöksen voipa viiden jäsenen
läsnäollessa. Kokouksissa laaditaan pöytäkirja ja
päätökset tehdään ääni enemmistöllä. Äänien ol-
lessa yhtä lukuiset eri mielipiteille, käy mielipide
voimaan, jota puheenjohtaja äänestää.



Paikkakimnallisilta viranomaisilta pitäköön
toimikunta semmoisia toimia ja määräyksiä, jotka
edistävät yhdistyksen tarkoituksia.

Saavuttaaksensa tehokkaampaa vaarinpitoa
eläinten rääkkäystä vastaan säädettyin lakien ja
annettuin määräysten noudattamisessa, saapi toi-
mikunta varain mukaan käyttää yhdistyksen raha-
varoista suurempia tahi vähempiä määriä palkinnoiksi
osaksi pölisi palvelioille osaksi muille henkilöille,
jotka lailliseen rangaistukseen ovat saattaneet jon-
kun tahi joitakuita, jotka ovat tehneet itsensä syy-
pääksi edellä mainitun laatuiseen rikokseen. Muutoin
ja erin o maittain ovat yhdistyksen rahavarat käy-
tettävät alakuntoisten ja vaivaisten hevoisten lu-
uastamiseen.

§ 10.

Kerta vuodessa Savonlinnan syysmarkkinan
edellisenä päivänä pidetään yhteinen vuosi kokous
johon yhdistyksen jäsenet kutsutaan kokoon ilmoi-
tuksella sanomalehdissä kolme viikkoa ennen.

läBBä KokoukB6BBa antaa toimikunta tilin Bekä
KertomukBen vnäiBtvkBen toimista ja kävtsilään
paitBi muita K7BvmvkBiä, Beuraavat aBiat:

a) tilin vapuäon anto toimikunnalle.
b) toimikunnan jäsenten ja varajäsenten vaali;

sekä



с) tilin tutkijain vaali, tilikirjan tarkastamista
varten.

Jokaisella jäsenellä on oikeus esittää niitä
ehdotuksia, joita hän haluaa saada yhteisen tut-
kinnon alaiseksi; mutta semmoisen ehdoituksen joh-
dosta ei yleisesti kuitenkaan samassa tilaisuudessa
taideta päätöstä tehdä, jollei ehdoitus ole annettu
toimikunnalle vähintäänkin neljätoista päivää en-
nen kokousta ja toimikunta siitä antanut lausun-
tonsa. Jos kumminkin vuosi kokouksessa jotakin
kysymystä esitettäisiin, jota yhdistys katsoo ei pi-
dettävän jättää toistaiseksi, voidaan se heti ottaa
tarkastettavaksi ja päätettäväksi.

8 11.
toimikunnalla «n oikeuB tarvittaeBBa KutBua

kokoon vlimääräiBen KokoukBen. livBvmvkBet, Mka
KoBkevat Bäänto,jen muutoBta, voillaan kuitenkin
ainoakaan vuoBikokoukBSBBa ratkaiBta ja ovat M-
tettävät Nikkelin läänin Herra liuveruörin tutkit-
tavakBi ja vanvi«tettavakBi.

§ 12.
KokoukBiBBa ratka>Btaan »Blat, kun

erimie!iBvvttä ilmaantuu, niitten peruneille» mu-
kaan, jotka § ? BainallaiBiBBa tapaukBiBBa toimikun»
nalle määrää.

Vläin BuojeluB vl>äi«tvkBen puolena:

Hugo Ferd. Forss.



Tehty Mikkelin läänin kansliassa Syyskuun 3
päivänä 1889. Tämän asian on kuvernöörin virasto
tutkittavaksi ottanut; ja katsoo kohtuulliseksi Kei-
sarillisen asetuksen, koskeva laajennetustavallasta
maan hallinto — virastoille, annettu 20 päivänä
Elokuuta 1887 tämän kautta vahvistaa Säämingin
maamiesseuran viime Maaliskuun 26 päivänä pide-
tyssä kokouksessa perustetun ja hyväksytyn „Itä-
Savon Eläin suojelus yhdistyksen" nimisen yhdis-
tyksen yllä kopioidut säännöt asianomaisille nou-
datettavaksi. Aika ja paikka edellä kirjoitetut.

Kuvernöörin viraton puo1e8tll:

Axel Nordenstreng. G. W. Molander.
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